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ت اإلحيائية،  ومؤشةةةرات حيوية على مسةةةتو  األفراد والجماعات والتجمعا
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سةتحضةرات  الت سةيس لمشةاريع أبحاث في مجال المولبحرية  الكيمياء المجال 
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 والرسوبيات البحرية. 
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 ادئ وأسس التحليل اآللي والتعرف على الطرق التحليل واألجهزة التحليلية الحديثة. التحليل اآللي: مب -
اإلحصاء البيئي والنمذجة: أسس اإلحصاء البيئي والبرامج اإلحصائية والموديالت والنماذ  الرياضية   -

 للتغيرات الستاتيكية والديناميكية في البيئة البحرية 
ئي للمادة الحية وتحديد مصير الملوثات في الكائنات الحية البحرية  : التركيب الكيميا  كيمياء حيوية بحرية -

 ومدهوم التراكم الحيوي والعوامل المؤثرة على التراكم الحيوي. 
, حيث  مشروع بحث يتعرف الطالب من خالله على أسس ومبادئ البحث العلمي بشقيه النظري والعملي  -

 إعداد التقارير العلمية وتوثيقها. يكتسب الطالب خبرة ومهارة في كيدية البحث العلمي و
إعداد أطروحة ماجستير يكتسب الطالب من خاللها الخبرة الميدانية والعملية في الرصد البيئي   -

من خالل البحث الذي يعده طالب الماجستير حيث  يقوم بإجراء القياسات الحقلية و  والتحاليل المخبرية 
التحاليل الكيميائية باستخدام التقنيات التحليلية المختلدة  الميدانية و من ثم المعالجة المخبرية وإجراء  

ومعالجة النتائج  و اتخاذ القرارات و وضع الحلول للمشكالت البيئية بالتالي ينمي الطالب قدراته  
العملية و المخبرية بحيث يصبح مختصاً في االتجاه العلمي الذي اختاره في مجال الكيمياء البحرية.  

لرياضية للتغيرات  لة لمدة عام كامل على األقل بعد إنهاء السنة الدراسية األوال وتستمر هذه المرح
 الستاتيكية و الديناميكية في البيئة البحرية 

 . ونوعية الملوثات في البيئة البحرية  الكيميائية:التحوالت و العمليات  تلوث البحرية وال  البيئة -
 تقانة حيوية بحرية.  -
ومبادئ البحث العلمي ومناهجه وأهدافه وأساليبه وأدواته والخطوات  منهجية البحث العلمي: أسس  -

   .العلمية المتبعة عند إجرائه 

 .تنمية الخصائم أو المزايا الخاصة للطلبة 4-2

خالل قيامهم أندسهم   من للمشكالت  اإلبداعية الحلول  إيجاد  في متميزة اترقد البرنامج  خريجي  لد  يكون

 . تها  سودرا البحرية  البيئة  معارف في تقييم  للحصول علىبجوالت ميدانية  

 الميدانية  أو العملية . الخبرة4-3

من خالل البحث الذي يعده طالب الماجستير حيث  يقوم بالدراسة و القياسات والحقلية و الميدانية و من ثم  
المعالجة المخبرية و اتخاذ القرارات و ووضع الحلول.بحيث ينمي الطالب قدراته العملية و المخبرية بحيث  

.و تستمر هذه المرحلة لمدة عام كامل  ية البحر الكيناءيصبح مختصا في االتجاه العلمي الذي اختره في مجال  
 على األقل بعد إنهاء السنة الدراسية األولى. 

 التخرج  مشروع .متطلبات4-4

إعداد بحث علمي يرقى لدرجة أبحاث الماجستير بحيث يتناول مشكلة علمية في مجال التخصص و يقوم  
في القطاع المحدد للدراسة و من ثم إتباع ذلك  حقلية الطالب على القيام بدراسات و قياسات ميدانية 

بالمعالجة اإلحصائية و وضع  بالتحاليل الكيميائية الالزمة في مخابر المعهد العالي للبحوث البحرية و القيام 
النتائج و من ثم كتابة األطروحة و بعد ذلك دفاع أولي عنها يتبع ذلك األخذ بالمالحظات و التعديالت و  

 من ثم الدفاع النهائي أمام لجنة حكم مؤلدة من ثالث أعضاء هيئة تدريس من ذوي االختصاص. 

 التعلم  مجاالت في التعليم نتائج . تطور4-5

 :و الفهم المعرفة -أ

 البيئة البحرية  بخصائص أن يكون الطالب قادراً على معرفة المداهيم الخاصة  -
 . دراسة األحياء البحرية كماً ونوعاً أن يكون قادراً على  -
 أن يكون قادراً على معرفة و فهم عالقة التداخل و االرتباط بين النظام البيئي البحري و األنظمة   -
 أن يكون قادراً على معرفة و فهم التغيرات المناخية و أثرها على البيئة البحرية.  -
 أن يكون قادراً على معرفة و فهم التنمية المستدامة و عالقتها بالبيئة البحرية.  -
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  تبدأ بحيث   نظرية باستخدام الوسائل المساعدة من أجهزة عرا و غيرها راتمحاضخالل يتم ذلك من  

أهميته,إضافةً إلى    وتوضيح السابقة بالمعلومات ربطه مع سيستخدم الذي   للمحتو   اجعةربم  راتالمحاض

  الكيمياءتكليف الطلبة بحلقات بحث تتناول مواضيع هامة في  تبعاً لعدد الطلبة و  عمل مجموعاتتشكيل 

  مجال كل في التعلم  لزيادة  األنشطة  هذه تستخدم مستخدمين المواقع المعتمدة على شبكة االنترنت.  البحرية 

ات و مذكرات في كل فصل و  اختبارعلى   المكتسبة   المعرفة تقييم  ئق اطر. و تقوم   تدريجيا  راتالمها وتحسين

 في نهاية العام الدراسي.  نهائي   اختبار هناك  ويكون .مقرر لكل

 المهارات العقلية: -ب

 سيصبح الطالب في نهاية البرنامج متمتعاً بالمواصدات التالية من حيث القدرات العقلية:  -
 القدرة على استخدام مهارات التدكير العلمي في حل المشكلة العلمية التي تواجه الطالب.  -
 البحرية   بالكيمياءمتعلقة  المواضيع الالقدرة على تحليل البيانات و المعلومات المتاحة حول  -
 القدرة على استنتا  معارف و نتائج جديدة من معلومات و بيانات متاحة في مجال البيئة البحرية.  -
 . العوامل المؤثرة على ذلك   للتلوثالقدرة على تحليل الواقع الراهن  -
 بحثية لمعالجة مس لة ما في مجال التخصص.   القدرة على وضع خطط -
 البحرية.   البيئةالقدرة على استنتا  اآلثار السلبية للملوثات البيئية على  -

 و يتم ذلك من خالل ندس الطرق كما في بند المعرفة و الدهم و كذلك طرق التقييم. 

 : العمليةالمهارات -ج

 مايلي: سيصبح الطالب في نهاية البرنامج قادراً على 

 بشكل عملي و في قطاعات بعينها.  تقييم الواقع الراهن للبيئة البحرية  -
 البحرية   بالكيمياءمتعلقة  المواضيع الالقدرة على تحليل البيانات و المعلومات المتاحة حول  -

 على ذلك ملوثات البيئة  البحرية أثر تحديد  و
    البيئة البحريةدراسة أثر التغيرات المناخية على   -
 القيام بالتحاليل المخبرية الالزمة في مجال البارامترات الكيميائية للبيئة البحرية  -
 البيئة البحرية  العملية المناسبة لتحسين واقع  اقتراح الحلول   -

يتبعها من دراسات مخبرية.و يتم  يتم ذلك من خالل التجارب العملية والمخبرية و الجوالت الميدانية و ما 
التقييم بموجب مذاكرات عملية و مقابالت مباشرة تستهدف الت كد من فهم الطالب و إلمامه بالقضايا المذكورة  

 أعاله. 

 والمسئولية  اآلخرين مع مهارات العالقات -د

  المشاركة مجال في تطوير القدرات القدرة على العمل بشكل جماعي ضمن فريق و يتم ذلك من خالل  
  التعلم  عن المسؤولية  على التدريب و  واالجتماعية، الشخصية  المسؤولية  تحمل على  والقدرة والقيادة،  الجماعية 

  على إدارة الوقت بشكل جيد, والتعلم الذاتي و القدرة  عام، بشكل  األخالقية المستمر من خالل المسؤولية 
 .   الدارسة بمجال المتصلة  الخاصة  للمتطلبات باإلضافة

  قائد مع جماعي مشروع  فتتم من خالل المهارات والقدرات هذه  تطوير  في المستخدمة  التعليم   أّما استراتيجيات 
  المشروع ,   منتصف في  المستخدمة  الطرق بخصوص  اإلرشاد المواد  أساتذة  ويقدم. عشوائي  اختياره يتم فريق
  مع  فردية مهمة اإلسهام , أو من خالل حسب  والدرد المجموعة  ألداء التقرير  مستو  تقويم التقييمات وتشمل
 . بحثية  متطلبات
  الواجبات   تقييم المسئولية من خالل  تحمل على وقدرتهم الشخصية  العالقات   لمهارات  الطلبة اكتساب   و يتم تقييم
 مقرر.  أو الدردية بكل الجماعية 
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 االتصال و تقنية المعلوماتي مهارات  -ه

 القدرة على استخدام التقنيات الحاسوبية و خاصة برامج التحليل و اإلحصاء.  -
 القدرة على التعامل مع اللغة اإلنكليزية بشكل جيد.  -
 كتابة التقارير العلمية و صياغة نتائجها و مخرجاتها .  -

و عملية التقييم تكون في كل مراحل التقييم   ,اإلنترنت شبكة  على  البحث  محركات استخدام   و يتم ذلك من خالل
 للطالب. 

 .متطلبات القبول للبرنامج 6

 -أن يكون الطالب حاصل على إجازة جامعية في الكيمياء بمعدل ستون فما فوق

 امتحان معياري للقبول   اجتياز-

 إجادة اللغة االنكليزية  -

 .متطلبات الحضور و إكمال البرنامج 7

 % على امتداد العام الدراسي. 80يجب أن يحقق الطالب نسبة حضور ال تقل عن  -

يجب أن يجتاز االمتحانات النهائية العملية و النظرية و ال تقل عالمته في كل مقرر من مقرراته عن    -

60.% 

 ع عنها أمام لجنة من المختصين. ك طروحة ماجستير يتم الدفا ببحث علمي أصيل  أن يقوم -
 

 المعايير  من والتحقق الطلبة بتقييم الخاصة واللوائح .األنظمة8

 :الدرجات  وتوزيع بتحديد الخاصة السياسات   أو األنظمة  .8-1

 %امتحان نظري 60+عالمة الجزء العملي متضمنة أعمال السنة و المذاكرات و حلقات البحث 40%

 الطلبة  لد    األكاديمي اإلنجاز  مستويات من للتحقق المستخدمة   اإلجراءات  هي ما .8-2

 استبيانات أو حوار مباشر مع الطلبة يقوم بها مدرس كل مقرر بشكل ذاتي 

 ومساندتهم  الطالب شؤون . إدارة9

 : للطالب   األكاديمي اإلرشاد.9-1

و في السنة   في أوقات مخصصة لمقابلة الطلبة.  الدردية و االستشارات   العام التوجيه و للطلبة  النصح تقديم 

 الثانية للماجستير يتم ذلك من خالل اإلشراف العلمي و األكاديمي على الطالب بشكل مباشر و فردي .  

 : وشكاويهم الطلبة   تظلم .9-2

المعهد )رئيس قسم ,نائب العميد  من خالل التوجه المباشر إلى المشرف األكاديمي أو الجهات اإلدارية في 
 ,عميد المعهد( 

 والمراجع  .الكتب10

إال إذا اقتضت الحاجة للجوء إلى المراجع األقل من ذلك   2010يتم اعتماد المراجع األكثر حداثةً بعد العام 

تاريخاً , و يتم اعتماد هيئة التدريس على مراجع يقومون بت مينها بشكل ذاتي أحياناً أو من خالل الشراء  

إضافةً إلى المواقع اإللكترونية المعنية بالبحث العلمي.و يتم  في المعهد ,  اإلدارية  ةالمباشر عن طريق الهيئ

 اد الطالب إلى المراجع لالستزادة بندس اآللية . إرش
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 .التوظيف 11-1

 يتم بموجب اللوائح و األنظمة النافذة في جامعة تشرين و وزارة التعليم العالي 

 :  للبرنامج والمراجعة والمتابعة التخطيط في .المشاركة11-2

من خالل المراجعة السنوية لمكوناته و القيام بتعديالت   البرنامج  جودة  متابعة في التدريس   هيئة أعضاء  يشارك
 بهدف التحسين. 

 المهني  . التطوير11-3

بحضور و مشاركة أعضاء الهيئة التعليمية في الندوات و المؤتمرات    التدريس ت امهار تحسين يتم من خالل

.كما يطلب من عضو الهيئة التعليمية من أجل الترفع إلى المراتب  على المستويين الوطني والدولي العلمية 

و عدد من األعمال العلمية و  ICDLالعلمية األعلى أن يجيد اللغة االنكليزية وشهادة استخدام الحاسوب 

   . اديميةاألك

 تحسينه  و البرنامج .تقويم12

 التعليم  فاعلية.12-1

  و التدريس هيئة أعضاء  من المقدمة التعليم:من خالل مناقشة االقتراحات   تيجياتا استر  تحسين - أ

 . الطلبة   تقويمات وتحليل التدريس،  وطرق  المناهج في مختصين

  تقويم من خالل   : لها  المخطط التعليم تيجياتا استر  استخدام في  التدريس هيئة  أعضاء ت امهار تقويم -ب

  من ت كدال  مع الطالب تامهار ات راختبا القسم،  رئيس  أو  البرنامج  منسق مالحظات  للمقرر،  الطالب

  وأقلها فاعلية  تالمقررا ألكثر الخريجين  الطلبة راتتقدي  الخارجية،  المرجعية بالمقارنات  مستواهم

 . الالزمة  تاوالمهار المعرفة  تطوير  في فاعلية

 للبرنامج  العام التقويم.12-2

   البرنامج:  لجودة العام التقييم  استراتيجيات - أ
   البرنامج.  من  تخرجوا  والذين حاليا  المسجلين الطالب  خالل استبيان من -
   ذات الصلة.  : المصالح  أصحاب من وغيرهم البرنامج من خريجون  لديهم الذين العمل أرباب من -
 :  األساسية   األداء مؤشرات -ب
  لقيمة   الطالب  تقديرات األدنى،  الحد  في البرنامج إكمال  معدل األولى،  السنة  في الطلبة إكمال معدل -

 .  المهني التطوير أنشطة  في  التدريس هيئة مشاركة التوظيف، معدالت استبيان، خالل من البرنامج
   البرنامج: لتحسين العملية  والخطط  التقييمات  لمراجعة المتبعة  اإلجراءات -ت
وإبداء االقتراحات فيما يتعلق   ظهرت  التي االستجابات  على  للتعليق التدريس  هيئة دعوة أعضاء -

 دراسي.  عام كل نهاية في الذي يعد البرنامج تقرير  و مناقشة البرنامج بتقويمات 

10/6/2021 

 منسق البرنامج                                                                        
 البحرية  الكيمياءرئيس قسم                                                                   
 أ.د.أحمد إبراهيم قره علي                                                                 


